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С об зи ром на то да су ру ски еми гран ти нај ве ћим де-
лом би ли обра зо ва ни, да су део сво је гра ђан ске кул ту ре 
и обра зо ва ња за сни ва ли на фран цу ским из во ри ма, ни је 
чуд но што су се укљу чи ли у рад Фран цу ског клу ба. На кон 
обим ног и де таљ но оба вље ног ис тра жи ва ња, Не си ба Па-
ли брк-Су кић је за кљу чи ла да су кур се ве фран цу ског је-
зи ка у Клу бу углав ном во ди ле Ру ски ње, у по чет ку го спо-
ђе Ми на ко ва, Бу та ко ва и Ма сал ски, а ка сни је Ма длен 
Јер мо ла јев-Бу ви је, ко јој се при пи су је за слу га што је Клуб 
1934. го ди не про гла шен јед ним од нај ак тив ни јих у зе-
мљи. Не тре ба за бо ра ви ти да је у то вре ме пред сед ни ца 
Клу ба би ла Љу би ца Ха џи Па вло вић, а се кре тар др Ми хо-
вил То мандл, ко ји је, на кон смр ти прет ход ног се кре та ра, 
Љу бе Ми ла ди но ви ћа, нај ду же оба вљао ову функ ци ју.

Ис тра жи ва ње Не си бе Па ли брк-Су кић зна чај на је 
осно ва за да ље про у ча ва ње ме ђу рат ног пе ри о да у Пан-
че ву. Осим бе ле же ња про то ко лар них зби ва ња, као што 
су по се те углед них го сти ју или до де љи ва ње фран цу ског 
ор де ња пре да ним при ја те љи ма Клу ба, као што су пот-
пред сед ни ца Ол га Сме де ра вац, пред сед ни ца Љу би ца 
Ха џи Па вло вић, не за о би ла зни Ђор ђе Вај ферт или ин-
ду стри ја лац Фер ди нанд Грам берг, аутор ка се усред сре-
ђу је и на сит не де та ље, ве о ма ва жне за пи са ње ова кве 
јед не кул тур не исто ри је. Не сум њи во ве ли ки њен до при-
нос пред ста вља пру жа ње јав но сти на увид за пи сни ка са 
скуп штин ских за се да ња Фран цу ског клу ба. За хва љу ју ћи 
гра ђи Исто риј ског ар хи ва у Пан че ву, она је про чи та ла 
и са же ла за пи сни ке са скуп шти на одр жа них од 1927. 
па све до по след њег, одр жа ног 3. фе бру а ра 1941. го ди-
не, на кон че га су не мач ке оку па ци о не вла сти за бра ни ле 
рад Клу ба. На осно ву та да оба вље ног по пи са, уста но-
вље но је да је Клуб имао три ор ма на са 623 књи ге на 

фран цу ском је зи ку. По сле осло бо ђе ња од оку па то ра, 
Се кре та ри јат уну тра шњих по сло ва На род не ре пу бли ке 
Ср би је сре за Пан че вач ког про гла сио је клуп ски кла вир 
оп ште на род ном имо ви ном. Био је то де фи ни тив ни крај 
ове оазе кул ту ре и за ба ве, а као опо ме на оста ју да зву-
че по след ње ре чи Не си бе Па ли брк-Су кић: „У Пан че ву 
ни ка да ни је об но вљен рад Фран цу ског клу ба.” Аутор ка 
је по сле ове ре че ни це сло бод но мо гла да ста ви и знак 
уз ви ка.

Овим ни је окон ча на при ча о књи зи Не си бе Па ли брк-
Су кић. Зна ча јан про стор по све ћен је при ват ној Фран цу-
ској шко ли са за ба ви штем Је ле не Ни ко ла јев не Спи ри-
до но ве, а до при нос да ова те ма бу де бо ље ра све тље на 
да ле су не ка да шње по ла зни це за ба ви шта, го спо ђе Ме-
ла ни ја Ћур чин и Љи ља на Ка нач ки, ко је су при ло жи ле 
и фо то гра фи је из тих да на. Сла до ку сци ће про на ћи ин-
те ре сант не де та ље у ле то пи су кул тур ног жи во та гра да, 
по пи су фран цу ских на се ља у на шој зе мљи, и на ро чи то 
у тек сту Зо ри це Јан ко вић „Тр ка с Ори јент екс пре сом”, 
пре у зе том из ча со пи са Вре ме.

Ка ко је до бро при ме ти ла Не си ба Па ли брк-Су кић, 
вре ме из ме ђу два свет ска ра та у Пан че ву мо же се сма-
тра ти пе ри о дом кул тур ног ра ста и про спе ри те та, а по-
ред иде ја пан сла ви зма и све сло вен ске со ли дар но сти, 
кра ље ви на је би ла за до је на и ду хом европ ске кул ту ре. 
Илу стро ва на фо то гра фи ја ма и фак си ми ли ма до ку ме-
на та, опре мље на ре ги стром име на, ре зи ме ом, а на ро-
чи то обим ним фу сно та ма, књи га Фран цу ски клуб у Пан-
че ву и Фран цу ска шко ла Је ле не Ни ко ла јев не Спи ри до но ве 
пред ста вља зна ча јан до при нос за ви чај ном фон ду Град-
ске би бли о те ке у Пан че ву, али и исто ри ји срп ско-ру ско-
фран цу ских од но са у Ју го сла ви ји.

Спре ма ју ћи се за је дан по за ма шни ји на ра то ло шко-
по е тич ки текст о Еко вој ро ма неск ној пен та ло ги ји, пре-
тра жу ју ћи из во ре, у не из о став ној ба зи CO BISS, по ја ви 
се би бли о граф ски за пис о но вој књи зи у ре но ми ра ној 
еди ци ји „Алеф“. Слу ти ла сам да овај гло ма зни на слов 
пре кри ва фе но мен чи та ња и ода ност књи зи ко ја мо ра 
да устук не пред ди ги та ли за ци јом и пред ста вом све та у 
3Д пер спек ти ва ма, али ме је за ин три ги ра ла ви ша ра ван 

оду хо вље но сти, ко ју, не из о став но, ис ка зу ју ин тер вју и са-
не лич но сти. Нео до љи вог Ека и есе ји сту, дра ма тур га и 
сце на ри сту Бу њу е ло вих фил мо ва, Жан-Клод Ка ри је ра, 
ин тер вју и сао је Жан Фи лип де То нак. Еко ва естет ска, 
умет нич ка и на уч на афир ма ци ја: по ли гра фа, књи жев-
ног ства ра о ца и про фе со ра се ми о ти ке, пре по ру чи ла је 
и ово чи та ње. И Жак-Клод Ка ри јер ни је био не по зна-
ни ца, ње гов ро ман Ле то ва ње го спо ди на Илоа об ја ви ла је 
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са ра јев ска „Свје тлост“ у џеп ном из да њу да ле ке 1962. 
Пре по зна тљи во име се нај че шће ве зу је за ома же Лу и су 
Бу њу е лу (1900-1983), из пе ри о ди ке су оста ли Ка ри је ро-
ви на сло ви о овом чу ве ном ре жи се ру, као што су „Бу њу-
ел је оства рио свој жи вот“1, „Ла бу до ва пе сма“2, а ин тер-
вју са Ж. К. Ка ри је ром под на сло вом „Пред сфин гом“3 
об ја вљен је у ча со пи су Гра дац.

Пре по зна тљи ви фор мат „Але фо вих“ из да ња обез бе-
ђу је чи та ње и у бе о град ском пре во зу, та ко да се мо же-
те за шти тити књи гом од спо ља шњег све та. Пр во што ме 
оспо ко ји ло би ло је по гла вље „Књи ге не ће умре ти“, и ту 
пре по зна тљи ва Еко ва екс пли ка ци ја о мо гу ћем иш че зну-
ћу књи ге. „Са ин тер не том смо се вра ти ли у ал фа бет ску 
еру. Ако смо јед ном и по ве ро ва ли да смо за ко ра чи ли 
у ци ви ли за ци ју сли ка, ра чу нар нас је, ево, по но во увео 
у Гу тен бер го ву га лак си ју, где ће убу ду ће сви би ти при-
мо ра ни да чи та ју. За чи та ње вам је по тре бан но си лац 
за пи са. Тај но си лац за пи са не мо же би ти ра чу нар. Про-
ве ди те два са та чи та ју ћи ро ман за ра чу на ром и очи ће 
вам би ти као лоп ти ца за те нис.“ О опа да њу бро ја чи та-
ла ца сви се сла жу, али но ви тех нич ко-тех но ло шки из у-
ми не мо гу ума њи ти пре и мућ ство књи ге. Вра ћа ње угле-
да књи ге кон ти ну и ра но се прак ти ку је, јер „не ма ни чег 
не по сто ја ни јег од трај них но си ла ца за пи са“. Крх кост 
са вре ме них ме ди ја ко ји по сре ду ју у но вој „ху ма но сти“ 
не обез бе ђу је си гур ност ко ри шће ња у не кој пред сто је-
ћој де це ни ји. Два ин те лек ту ал ца раз ме њу ју слич не ста-
во ве на пи та ња дра го це них умет нич ких про из во да ко ји 
су не ха том не ста ја ли, по пут не ких ори ги на ла стри по ва, 
фил мо ва, филм ских сце на ри ја са ре жи сер ским до пи-
си ва њи ма, ауди о ви зу ел них ар хи ва за у век из гу бље них 
и књи га угро же них ста ре њем. Код ове те ме је „Lek tor 
in fa bu la“ и због то га што де ли про ми шље не ди јаг но зе 
о кул ту ро ло шком кон тек сту и стра ху је над из ве сно шћу 
оп стан ка књи ге као ци ви ли за циј ског ре кви зи та.

Спек тар ин те лек ту ал них пре о ку па ци ја из ви ре из 
ди ја ло га ко ји је усме рен ка кри тич ком при сту пу са вре-
ме ним кул тур ним при о ри те ти ма, уз исто вре ме но ка-
та ло ги зи ра ње те ко ви на уна зад пет ве ко ва, где је књи га 
об ли ко ва на и штам па на као ду го веч ни и не над ма шни 
про дукт људ ског ду ха. Ова је при лог кул ту ро ло ги ји и 
исто ри ји ци ви ли за ци је у ма лом фор ма ту. Но ви трен до ви 
на уч них опред ме ћи ва ња и ус по ста вља ња ве за у сфе ри 
ху ма но ло ги је про во ци ра ју оп ста нак чо ве ка у ха о тич ном 
спле ту про тив реч но сти у ко ји ма жи ви мо. Под се ти мо да 
је Жан-Клод Ка ри јер по зна вао уче ње Ге ор ги ја Ива но-
ви ча Гу џи је ва ко ји је по ста вио те мељ Ин сти ту ту за хар-
мо нич ни људ ски раз вој. Те мељ ње го вог уче ња је бу ђе ње 
све сти, твр дио је да жи ви мо у сну, у ду го трај ној ме ха нич-
но сти, лич ним на по ром, ра чу на ју ћи спо ља шњу по моћ, 
мо же мо да се отрг не мо из тог ма гич ног кру га. Хи је рар-
хи ја вред но сти и са вре ме на по ну да не мо гу да за до во ље 

1  „Бу њу ел је оства рио свој жи вот“, По ља год. 29, бр. 294/295 (1983).
2  „Ла бу до ва пе сма“, Think Tank год. 2, бр. 3 (2006).
3  „Пред сфин гом“, Гра дац год. 35, бр. 167/168 (2008).

по је ди нач не ду хов не суп тил но сти. Тај про блем, ме та фо-
рич но и пре по зна тљи во, фор му ли сан је у фраг мен ти ма 
ис ка за дво ји це ин те лек ту а ла ца. Ни смо све сни ко ли ко 
је сва ка умет нич ка но во та ри ја, по сред ством тех нич ких 
про на ла за ка, би ла љу ди ма не при хва тљи ва и стра на. Ка-
ри јер то по ка зу је на учин ци ма филм ске ка ме ре, Бу њу ел 
му је при чао да је на по чет ку при ка зи ва ња фил ма у са-
ла ма по сто јао „ex pli ca dor“ опре мљен ду гач ким шта пом, 
за ду жен да об ја шња ва шта се де ша ва на плат ну. „Но ви 
је зик фил ма“ ни је био по знат љу ди ма на вик ну тим на по-
зо ри ште и кре та ње на сце ни.

Ма ни пу ла ци ја пред но сти ма ра чу нар ске тех но ло ги је 
угро зи ла је се ни о ре не на вик ну те на те ко ви не ин фор-
ма тич ког дру штва, и о то ме се рас пра вља у књи зи Не 
на дај те се да ће те се ре ши ти књи га. Кон ста та ци ја Жан 
Фи ли па де То на ка о про ху ја лим вре ме ни ма, ка да се у 
зо ру штам па оно што се то ком но ћи де ша ва ло, по ка зу-
је да но ве тех но ло ги је ни су обе сми сли ле књи гу. Пре-
но сни, ма ли и до па дљи во прак тич ни, при кључ ци мо гу 
са мо тре нут но за ме ни ти уло гу би бли о те ка. Се ћа ње чо-
ве чан ства – фе но мен би бли о те ке, чак и оне при руч не 
и мо бил не, по сто ја ће увек и фи зич ки и ме та фо рич но. 
Лу цид ност рас пра ве „да је ве ћи на на ших про на ла за ка 
са мо оства ре ње древ них сно ва људ ског ро да“, до ку мен-
ту је Ж. К. Ка ри јер ис ка зом о по ни шта ва њу ка те го ри је 
вре ме на на при ме ру ше сте књи ге Ене и де. „Вер ги ли је во 
цар ство се ни као да већ на ја вљу је ајн штај нов ско про-
стор-вре ме. Про чи тао сам из но ва не ко ли ко стра ни ца са 
опи сом тог пу то ва ња, го во ре ћи се би да је Вер ги ли је већ 
био у вир ту ел ном све ту, у утро би не ког џи нов ског ра чу-
на ра где се ти ска ју ћу тљи ви ава та ри.“

Раз го вор о не стал но сти и не ста ја њу умет ни на, за 
ко је зна мо јер су у тра го ви ма за пи си ва ча, усме ра ва се 
ка се лек ци ји у исто ри ји кул ту ре. Из бор ко ће и шта ће 
би ти пред мет умет нич ког и књи жев ног пред ста вља ња 
за ви сио је од си ту и ра ња у исто риј ском вре ме ну и ин-
те ре со ва њу пу бли ке. За без број умет ни на и не зна мо 
јер су уни ште не пре не го је би ло по да та ка о на стан ку и 
њи хо вој кул тур ној вред но сти. Да нас се не кри тич ки пре-
у зи ма ју по да ци из не по у зда них из во ра са ин тер не та, а 
мно ги их усва ја ју као ре фе рент не. Са го вор ни ци се за-
ла жу за но ву уло гу кон тро ло ра и кон тро ло ра кон тро ло ра 
у вир ту ел ном све ту, за пра во отва ра ју но во по ље ди ле ма 
„ко ме мо же мо по ве ри ти бри гу о свом пам ће њу“. Ин те-
ре сант ни су де та љи из исто ри је књи ге, би бли о фил ства, 
штам пар ства, из да вач ких не ле гал но сти и кри во тво ре ња. 
На пи та ње Жан Фи ли па де То на ка ко ју књи гу би нај ви ше 
же ле ли, Еко би во лео Гу тен бер го ву Би бли ју, а Ка ри јер, 
у ду ху сво јих пре о ку па ци ја о есен ци ји ду ше, од го ва ра 
„не ки не по зна ти ма јан ски ко декс“. За јед нич ки осу ђу ју 
не при ја те ље би бли о фи ла, тзв. рас па ра че књи га ко ји то 
ра де за шти ће ни фло ску лом „упра жња вам де мо крат ски 
ван да ли зам.“ Уни шта ва ње би бли о те ка у по жа ри ма, на-
мер ним и при род ним ка та стро фа ма, мо ти ви са ло је са го-
вор ни ке да и о то ме ка жу сво је. „Алек сан дриј ска би бли-
о те ка је пред ста вља ла је дан вр ло ам би цио зан про је кат 
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За ви чај ни фон до ви са др же у сво јим збир ка ма оби-
ље гра ђе о по је ди ним лич но сти ма ло ка ли те та ко јем 
при па да ју, али тек по што се по да ци о њи ма гру пи шу у 
об ли ку би бли о гра фи је, до ла зи до пу ног из ра жа ја њи хов 
све у ку пан рад и зна чај за ту сре ди ну.

Бо бан Ђор ђе вић, би бли о те кар За ви чај ног оде ље ња 
На род не би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ у За је ча ру 
већ ду же вре ме, по ред ре дов ног по сла, ра ди на при-
ку пља њу гра ђе за за ви чај ну би бли о гра фи ју. До са да је 
об ја вио не ко ли ко та квих ра до ва. Ме ђу њи ма је и био-
би бли о гра фи ја Вла ди сла ва Хир шла (1916-2005) Све би-
ло је му зи ка, об ја вље на 2011. го ди не у из да њу Исто риј-
ског ар хи ва „Ти моч ка кра ји на“ у За је ча ру и по ро ди це 
Хиршл. Књи га пру жа мо гућ ност чи та о цу да, по ред би-
о гра фи је овог му зич ког пе да го га, из ни за би бли о граф-
ских је ди ни ца са зна све о му зич ком жи во ту За је ча ра, 
по чев од 1951. до 2002. го ди не, о ко ме је Хиршл уред но 
оба ве шта вао јав ност нај ви ше у ло кал ном ли сту Ти мок.

Чех по ре клом, ро ђен у Ом ску, син си ро ма шног му-
зи ча ра Вац ла ва Хир шла, де лио је суд би ну мно гих Ру са, 
ко ји су у го ди на ма по сле Ок то бар ске ре во лу ци је на пу-
сти ли Ру си ју, да би у Ср би ји на шли дру гу до мо ви ну. Ту 
су оста ви ли зна ча јан траг ис пи сан вла сти тим та лен том, 
умет но шћу и зна њем. У За је ча ру, као ди рек тор Му зич ке 
шко ле, дао је не мер љив до при нос ши ре њу му зич ке кул-
ту ре у Кра ји ни, осни ва њем Дру штва при ја те ља му зи ке, 
по кре та њем фе сти ва ла му зич ких шко ла Ср би је, под сти-
ца њем ама те ри зма, као и хор ског пе ва ња.

Све стан зна ча ја по пу ла ри са ња му зич ке умет но сти, 
Хиршл пи ше у ло кал ним гла си ли ма и о про бле ми ма са 
ко ји ма се су о ча ва ње го ва шко ла, али и о ње ним ус пе-
си ма, као и о го сто ва њи ма по зна тих умет ни ка у За је ча-
ру. Та ко, пра те ћи са мо ову би бли о гра фи ју, хро но ло шки 
гле да но, са зна је се да су сво јим кон цер ти ма град обо-
га ти ли ви о ли ни ста Кар ло Се не ши, сту ден ти Му зич ке 
ака де ми је у Бе о гра ду, Сло вач ки ка мер ни ор ке стар, као 
и пи ја нист ки ња Ли ди ја Грих то лов на. Пи ја ни ста Ни ко ла 
Рац ков го сто вао је у ви ше на вра та 1969, 1972. и 1973. 
го ди не. Хиршл је пи сао та ко ђе и о пр вом на сту пу Бе-
о град ске опе ре у За је ча ру 1972, о кон цер ту пи ја ни сте 
Ду ша на Тр бо је ви ћа, као и опер ских пе ва ча Ми ро сла ва 
Чан га ло ви ћа, Ђур ђев ке Ча ка ре вић и Ђор ђа Ђур ђе ви ћа. 
За бе ле же но је и пре да ва ње му зи ко ло га Дра го сла ва Де-
ви ћа о на род ним ин стру мен ти ма у Ти моч кој кра ји ни, 
ју би лар ни кон церт Хо ра де во ја ка о два де се то го ди шњи-
ци њи хо вог по сто ја ња (1988), кон церт ви о ли нист ки ње 
Та тја не Олу јић и мно ги дру ги. Из овог на бра ја ња ви ди 
се да је му зич ки жи вот у За је ча ру, за по ла ве ка Хир шло-
вог пи са ња о ње му, до жи вео ква ли та тив ни успон, у че му 
има и ње го ве за слу ге.

На ње гов пред лог уста но вље на је 1997. го ди не у ли-
сту Ти мок ру бри ка „Тра гом ста рих фо то гра фи ја“, у ко јој 
је он об ја вљи вао за ни мљи ве при че о дав но за бо ра вље-
ним лич но сти ма и до га ђа ји ма из про шло сти, па су та ко 
За је чар ци мо гли да чи та ју о про фе со ри ма Гим на зи је, о 
по ро ди ци јер мен ског по ре кла Су ки ја со вић, о Та на си ју, 
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– др жав ну би бли о те ку ко ја се ни по че му не мо же ме-
ри ти са лич ном би бли о те ком не ког кра ља, ма ко ли ко он 
ве лик био, ни ти са би бли о те ком не ког ма на сти ра. Алек-
сан дри ја би пре мо гла да се по ре ди са Пер га мом, чи ја 
је би бли о те ка та ко ђе из го ре ла. Мо жда је суд би на сва ке 
би бли о те ке да јед ном из го ри.“ Ло ма че и ва тре на ко ји ма 
су из го ре ле мно ге књи ге ста ле су у те мат ски оквир са же-
тих есе ја пу бли ка ци је Не на дај те се да ће те се ре ши ти 

књи га. Ма три це ре ак ци ја Ум бер та Ека и Ж. К. Ка ри је ра 
про жи ма ју се у уве ре њу да је књи га при ја тељ на ше есен-
ци је и не за ме њи ви елик сир ду хов ног здра вља. На кра ју 
пре по ру ке да чи та њем и ове је дин стве не књи ге очу ва мо 
сво је здра вље, раз ми сли мо о кон ста та ци ји Жан Фи ли па 
де То на ка: „Бу дућ ност је не пред ви ди ва. Са да шњост је у 
ве чи том кре та њу. Про шлост, ко ја би тре ба ло да нам по-
ну ди ре фе рент ни оквир и уте ху, стал но нам из ми че.“


